
I N l S - m f — 1 1 2 9 5

İ.T.Ü • :

NUKLHHH ENERJİ ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER ENERJİ, VE SANAYİ İ5SİRLİĞİ

ScMFOZYUMU

Î5-I7 Ekim 1986

EİLOİRİ KİTA5!

.Ayarsfo Kampusu, İstanbul



- 78 -

ÇCLtK DOKUM VE KAYNAK DİKİŞİ KONTROLLARININ

•ADTOGlAFtK DECERLENDtRHE ESASLARI

A. Hatibi BlLGE , Beri l TUCRUL

tatanbul Taknik Ünivers i tes i

Nüklaar Enarji Enstitüsü

2 . RAOYOCRAFU KOIITROL

Kallca kontrolü va k a l ı t a temini amacıyla, uluslararası, va ulusal ç e ş i t l i

fartnanalar, ç e l i k dUldlsı va kaynak d l k i f l a r i iç in radyografik muayeneleri

şart koşmaktadır ( 4 ) . Bir ornek olmak üzere; u lus lararası genel şart lar

çerçevesinde, kaynak d i k i ş l e r i n i n kontrolünü gerakli kı lan standartlardan

b a s ı l a r ı Tablo: l ' de varilmektadir.

ÖZET

Radyografi tekniğinin g e ç e r l i l i ğ i , çekimin yeteri kalitede gerçeklenmesi ve
çekilen radyografin b i l i n ç l i olarak değerlendirilebilmesi i l e mümkündür. Bu
nedenle, radyografide, değerlendirme bil yük 3nem taşımaktadır. Değerlendirme-
de, sübjektiflikten olabildiğince kaçınmak için referans hazırlamak va bun-
lara göre değerlendirmeye gitmek e s a s t ı r . Bu amaçla, uluslararası kuruluşlar-
ca, ç e ş i t l i referanslar hazırlanmıştır. Çalışmamızda, radyografi çekimleri-
nin daha çok uygulandığı çel ik dOküm v* kaynak d ik i ş ler i iç in radyografik
değerlendirme esas lar ı açıklanmaktadır.' Söz konusu kontrollarda rastlanacak
hata t i p l e r i ve i l g i l i referanslar aaırtebcleriyle örnek verilerek tanıtılmak-
tadır. Buyiçlikle, ülkemizde çoğu kaz s ık ın t ı çekilen değerlendirmede dikkat
edilecek hususlar* va i l g i l i esaslar ilke olarak belirtilmeye ç a l ı ş ı l m ı ş t ı r .

t . GtRtŞ

Dünyada ve Ülkemizde kalite kontrolü amacıyla kullanılan en yaygın teknikler

arasında radyografik muayene teknikleri yer almaktadır. Radyografinin tahri-

bat sız olması, kolay ve kısa zamanda sonuca ulaşılması ve da sonucun kesinli-

ği, çoğu kas bu tekniği tercih edilir yapmaktadır.

Radyografinin bu avantajları va geçerliliği, çekimin yeteri kalitede gerçek-

lenmesi v« çekilen radyografinin bilinçli olarak degerlendirilebilmesiyle

mümkündür, tu nedenle, radyografide, değerlendirme büyük Bnem taşımaktadır il,t,)

Radyografide esas itibariyle, X va gama ışınlarından yararlanılır. Çalışma-

mızda, radyografi çekimlerinin daha çok uygulandığı ve bugün sanayide yaygın

olarak kullanıldı|ı çelik dSkOa va kaynak dikişleri için radyografik değerlen-

dirme esasları açıklanmaya çalışılacaktır.

Tablot 1

Kaynak Dikişlerinin Kontrolünü Gerekil Kılan Uluslararası Standartlardan

Bazıları

Standart

R. 947

R. 1106

Uluslararası

Standart 2405

Konu

SO mm cidar kalınlığına kadar olan çelik borularda

kaynak dikişleri ile birleşen kısımlar için boru

çevresinin radyografik kontrolü gereklidir.

SO mm kalınlığa kadar çelik levhaların birleştiril-

mesinde kullanılan kaynak dikişlerinin radyografik

kontrolü gereklidir.

50 om - 200 mm kalınlığındaki çelik levhalara yapı-

lan kaynak dikişlerinin radyografik kontrolü gerek-

lidir.

Bu standartlara ilişkin radyografik kontrollar, malzeme kalınlığına bağlı

olmak Üzere X ışınları veya gama ışınlarıyla gerçekleştirilir. Burada,

radyografik muayenenin temel amacı, malzemenin içinde bulunan hataları ta-

yin ve tesbit etmektir. Bir radyografik çekim sonucu elde edilen radyograf

Üzerinde beliren görüntüler farklılıklar arzsdebllecektir. Bunları Uç ana

grupta toplayabiliriz. Şöyle kil malzemedeki yllzey işaretleri, bllnye içi

hatalar ve üretimden gelen hatalar.
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tyi bir radyografik kontrol sonucu, biltUn bu hataların bulunup, tesbit td i l-

M l i istenir, Fazla olarak, bUnya i ç i hataların tabiatı, boyutları v* yerle-

rinin d* biÜMMii va tanımlanması gerekir.

1. KADVOCIUrtK DECEKUWtRKE ESASLARI

lladyograflk dağarUndirme; (analda sübjektiflik içeren, ancak radyografi

(akiminin sonucunun a l ınd ı l ı , Unsal i bir asanadır. Bu bakımdan, «yrı bir.

Uzan va dikkat istayan bir işlemdir.

Hartaydın Bnr-, i y i bir radyagraflk değerlendirmenin gerçekleşebilmesi için

baz; (Sn fan lar ın M J U n i ) olmaeı gerekir. Şöyle ki; i lk olarak, çekilen

radyografin değerlendirilebilecek kalitsda olması bir zorunluluktur, tyi

bir değerlendir» yapılabilmesi iç in, radyograf Üzerinde 2.5 î 0,5 fotoğ-

raflk yoğunlukta bir karanca alda edilmiş alanlıdır, l i r başka deyişle,

radyografi çekimi sırasında, ış ın lar parçaya nilfuz etmiş olmalı, ancak

filmi da yakmamış olmalıdır.

Kir.i k « , parçanın özel l ik ler ine bağlı olarak, radyografta söz konusu yo-

ğunlukta bir karama, haryarda alda adilameyebilir. Bu takdirde, radyograf-

taki ortalama fotoğrafik yo|unlu|un 2,5 olmasına üzen gösterilmiş olmalı-

dır.

Oo şartlar aralında sayılabilecek bir başka »nenii husus, radyograf değerlen-

dirmesi iç in yatari kalitede değerlendir» şartlarının sağ lamış olmasıdır,

tunun iç in d* değerlendirilecek radyograf iç in homojen bir aydınlatma yapıl-

mış olmalıdır. Bu amaçla ge l i ş t i r i lmiş aydınlatma akranları mevcuttur. Buyla '

bir akranın kullanılması, aydınlatma farklı l ığının getireceği değerlendirme

hatalarını ortadan kaldıracaktır.

Aydınlatma koausımda dikkat edilecek bir husus da, değerlendirme sırasında,
loş bir mekanda bulunulması gereğidir. Böylelikle, aydınlatma akranı dışın-
dan (Sİtckk M I M ışık medeniyi* ölebilecek yanılmalar elimine edilmiş ola-
caktır.

ön şart olarak Bayabileceğiniz son husus isa, değerlendirme yapacak kişinin

kendisidir. Bu kişinin yeterli bilgiye sahip olması gerektiği gibi, görme

duyusunun da yeterli dercecda iyi olması va değerlendirme yapabilecek Jik-

kati göstermesi gerekir. Kısaca, burada insan faktörü işe girmektedir. Bu

i»e, radyografik değerlendirmeye sübjektiflik getiren bir husustur.

Buradaki sübjektifliği olabildiğince ortadan klldırmak'icin, birden fazla

kişinin değerlendirme yapması faydalıdır. Ayrıca, bazı gelişkin •istemler-

in, değerlendirmede bilgisayarlardan yararlanılmakta ve böylelikle sübjek-

tif l ik elimine edilmeye çalışılmaktadır.

Bu şekilde, radyografik değerlendirme İçin gerekli ün şartları belirledik-
ten sonra, radyografik değerlendirme işlemi esaslarına değinelim, iyi bit
değerlendirme yapabilmek için« uygulanan radyografi tekniği ve duyarlılığı,
farklı hataların radyografik g3rilntUl*rinin karakteristiği ve değişik fak-
törlerle bu görüntülerin modifikasyonu i le malzeme hakkında ve üretim pro-
sesi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak gertkir.

Bu bilgiler ışığında, radyograftan tesbit edilenlerin ne oldukları ve mec-

tebelerinin tayini yapılır. Değerlendirmede, sübjektiflikten olabiiaigincu

kaçınmak için referans hazırlamak ve bunlara göre mukayese yaparak, değer-

lendirmeye gitmek esastır.

Bu amaçla, konu i le i l g i l i kuruluşlar, örneğin; Uluslararası Kaynak Dikiş-

leri Organizasyonu (HU) , Amerika Birleşik Devletleri Malzeme ve Muayene

Birliği (ASİK), kod şeklinde referanslar hazırlamışlardır. Süz konusu bu

referanslar, farklı hata cinsleri için ve bu hataların mertebelerine giiru

geliştiri lmiştir. Bu referansların kullanımı, farklı değerlendiriciler a-

rasında ortak bir değerlendirme mukayese sistemi ve anlaşma kolaylığı sağ-

lamaktadır.

Burada, radyografi çokimUrinln daha çok uygulandığı çelik döküm ve kaynak

dikişlerine ilişkin i lg i l i refaranalar tanıtılarak, açıklanacaktır. Kaynak

dikişlerine i l işkin, kodlarda karaktarize edilen hatalar Tablo: 2'de bira_

raya toplanmıştır.



- 82 -

Hata

A. Gax Boşlukları

Aa. rbroaiea

Tabloı 2
Karakt.rUa Idll.n Ka

Tanım
Radyografik GUrilncU

>. Cüruf

B*. Dagişik fakillarda

Sb. Cüruf Hataları

»c. Kaynak Diki(
Tckaiü Hatalar*

İd. HalzaHnin KBtO
Kil

Yakalanan gaalardan do- Kaakin aiyah çavresi
layı oluşan boşluklar yuvarlak giilgeler
Yakalanan gaslardan do*- Kıtskin siyah yuvarlak
layı oluşan usun vaya veya hatanın degişimiı.
boru şaklinda boşluklar bağlı alarak uzuu gül-

geler

Kaynak dikişi sırasında Koyu gölgeiar veya ga-
yakalansıı cüruf vaya di- lişigüzel şekiller
|«r yabancı aalxeueler

Yakalanan boşluklar
içinda bulunan cüruf
vaya yabancı (aadda

Kaynak dikişi sırasın-
daki caknigin hatala-
rından oluşan cüruf
Kaaki ila aşınmadan ve-
ya kat (i şekillendirmeden
dolayı oluşan cüruf

Kaynak dikiş kanarına
paralel sürekli koyu
çizgiler

Kaynak dikişinin dışın-
da koskin ifinıia düzgün

i

: C lirlaşn Ekaikli|i
Kaynak malzemesi ile
•na aalzema arasındaki
kaynak dikişi ,ırasın-
da biri«şu. akaikligin-
dan dolayı oluşan iki

_boyutlu bata

olmayan iki paralel koy.
-S»ni

Keskin kenarlı ince ko-
yu çizgi

E. Çatlaklar

Ea.Soyuna Çatlaklar

«>. Enine Çatlaklar

Kaynak dikiş kölulndeki
bırlaşaa akaiklisi v a v .
kökün kaynak i ı , ^

«doldurulması

Kaynak dikişinin orta-
koyu sürekli veya k« ik
İ l C1ZU1

Tablo: 2'deki gibi karakterize adilen hatalar IIU tarafından, çelik malte-

medu yapılan metal ark kaynak dikiş uçları için ve 10-30 um çelik kalınlık-

larına i l işkin olarak beş ana grupta toplanmıştır. Renklerle ifade edilen

bu ayırım, Xablo: 3'de görülmektedir.

Tablo: 3

Kaynak Dikişi Radyograf Haca Grupları.

Renk

Siyah

Mavi

Yeşil

Kahverengi

Kırmızı

Radyograf Gürüuıusü

Homojen kaynak dikişi veya çok az »açılmış gaz

boşluğu bulunan kaynak dikişi

Homojenlikten, gaz boşlukları, cüruf ve alttan

oyuklar gibi, çok az hatalar ile ayrılmış kaynak

dikişi

Caz boşluğu, cüruf, alttan oyuklar gibi bir vu

birden fazla hata ile biraz homojen olmayan kaynal

dikişi

Cüruf., alttan oyuk, tam kaynama ve birleşme eksik-

liği gibi görünür hatalara sahip kaynak dikici

Gaz boşlukları, cüruf, altcan oyuk, taut kaynawa

ve birleşme eksikliği gibi birçok haca içeren

kaynak dikişi

ASTM kodlarında, hata cinsleri S haca fnertebesine ayrılarak, hepsi için

referanslar verilmektedir. Şekil: 1 de ç e ş i d i kaynak dikişi hataları-
na i l işkin örnekler verilmektedir (S).

DÜİttim parçalarda, çoğu kuz. dökün işlemi sırasında hacalar oluşur. Çıilik

dokum işlemi, çok basic şekilden, çok karmagıga .ve. çok küçükten çok büyük

boyutlara kadar olabi l i r . Dtiküm iflemlerinin farklılığından titürü, stan-

dart ve referans hazırlanması "hayli" sordur.

ASTM kodu olarak, çelik döküm parçslar İçin. parçanın kalınlığına buglı
o! :ır;ık , f ırklı ryt»*rnnslar hazır! nnnustır (d Ti \c™* ' • - -
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Şckilı 1 Kaynak Dikiti Arızalarına tü fk in Ruf»ran» Radyograflar.

Tablo; 4

Çelik Dökün Parçalar tçin ASTM Koduna Gire M ki! m Hataları

Kategori

A

B

C

D

E
. . f . . . . .

Uata CİDBİ

Gaz Poroaiteai

İnkltlsyon*

Çekin

Çatlak

Sıcak Yırtık

Cüruf

Çelik Dükün parçaların ASTH E-446 koduna göre çeş i t l i kategorilerdeki hatala

rın S. mertebesin* İlişkin örnekl«r Şekil: 2-5 de verilmektedir.

Şekil: 1 Çekin Hertabc S'a lliıkin leferana Badyograf.

9 « k t l s t T n k l l U v n n « ı . r r , » ı . ^ t » . « , ı
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« . SONUÇ
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Ulkeaizde, çelik dttküa va kaynak dikişi kontrollerinin yapılvaeı amacıyla
yaygın olarak kullanılan radyografide çoğu kex degerlcnd^rnde sıkıntı çe-
kilmektedir. Bunun nedeni iae t iyi bir radyografik değerlendirme iğin bir"
fok faktttriln, belirl i bir kalitede olsak Uıare bir ar »ya toplanaış olması
gereğidir. Kaldı ki} bu (aktarlar çeşit l i l ik arzetcaktt va insan faktoril
ile eğitimden, radyografide kullanılan malzeme kalitesine, fiıiksel şartla-
ra kadar birçok parametreyi içermektedir. Fazla olarak, uluslararası kuru-
luşlar tarafından geliştirilen çeş i t l i referansların temini de çoğu ket
(İlkemizde sorun olabilmektedir.

Nedir ki, bi l inçli ve kalifiye eleman kullanımı ile ç e ş i d i fiziksel para-
metrelere dikkat edilerek, radyografik değerlendirmedeki sübjektiflik el i-
mine edilebilmektedir, tefaranslar konusunda, radyografik değerlendirmeyi
yapacak kişilerin eğitilmiş olmaları ve kendilerini bu konuda disipline
etmiş olmaları, değerlendirmenin sıhhatine etkiyen lineal i bir husustur.

Sonuç olarak, denebilir Vl| çalışmamızda. Ülkemizdeki yaygınlığı nedeniyle
Üzerinde Sıellikle durulan çelik dükllra ve kaynak dikişi radyografik konttol-
larının değerlendirmesi, dikka ve ISzen gerektiren bir işlen olmasına karşın,
kalkınmakta olan ülkemiz koşullarında giderek gerekliliği gotuleri'kalite
temini ve kontrolü İçin gttzârdı edilemeyecek öneme sahip bir husustur.
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